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Congressen & Opleidingen

www.rendementco.nl

Rendement biedt 

opleidingen 
Personeel &
Organisatie
voor elk niveau 

K	 Actualiteiten Privacywetgeving voor 

werkgevers (AVG)

K	 Disfunctioneren en wangedrag 

K	 Het Nieuwe Werken

K	 Medewerker Personeelszaken (MPZ®)

K	 Nemas® HRM 

K	 Normalisering ambtenarenrecht (Wnra)

K	 Opstapcursus Personeelszaken

K	 Pensioenen

K	 Praktijkopleiding Arbeidsrecht

K	 Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen

K	 Updatecursus Personeelszaken

K	 Verlofregelingen en vakantiewetgeving

K	 Werken met flexwerkers

e100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 e130 korting voor 
Premium-abonnees
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Voor elke organisatie is het kennisniveau van haar 

medewerkers van groot belang. Datzelfde geldt 

voor iedereen die carrière wil maken: kennis is macht! 

Het kennisniveau op peil brengen en houden is iets 

waar Rendement goed in is. 

 Al tientallen jaren voorziet Rendement u van 

actuele informatie door middel van vakbladen, online 

nieuws, maar ook door het organiseren van congres-

sen en het aanbieden van een groot aantal opleidin-

gen, die naadloos aansluiten op uw dagelijkse praktijk. 

 De opleidingen Personeel & Organisatie in deze 

studiegids tonen aan hoe breed het aanbod van Ren-

dement is: van een opstapcursus voor de beginnende 

HR-medewerker tot Nemas® HRM. 

 Daarnaast zijn er de actualiteitendagen: noodza-

kelijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikke-

lingen in uw vak die het gevolg zijn van veranderende 

wet- en regelgeving. Tijdens de praktijkgerichte 

verdiepingsdagen ten slotte wordt u op de hoogte 

gebracht van alle ins and outs van een specifiek onder-

werp. 
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Meerdaagse opleidingen Congressen & Opleidingen
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Medewerker 
Personeelszaken 
(MPZ®)
Als medewerker personeelszaken houdt u zich 
bezig met werving en selectie, houdt u toezicht op 
procedures en heeft u te maken met diverse admi-
nistratieve taken. Deze opleiding zorgt ervoor dat u 
de juiste kennis in huis heeft om deze specialistische 
werkzaamheden uit te voeren. De volgende modules 
komen aan bod:
J Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3
J Loonheffingen niveau 3
J Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
Als u in het bezit bent van het diploma Basiskennis 
Loonadministratie (BKL®), hoeft u voor het diploma 
MPZ® alleen nog de module Personeel, Organisatie 
en Communicatie niveau 3 te volgen. 

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma 
MPZ®. De examens worden online door de Neder-
landse Associatie voor Examinering afgenomen. 

Bestemd voor
J Personeels- 

functionarissen
J Salarisadministrateurs

J Financieel  
administrateurs 

J OR-leden

PE-punten
Deze opleiding geeft 180 punten voor het Register
Salarisadministratie (RSa) en 220 punten voor 
het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   6 (12 dagdelen) 
Per module 2 (4 dagdelen)

Prijs
J € 1.525 voor niet-abonnees
J € 1.425 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.395 voor Premium-abonnees

Prijs per module   Zie www.rendementco.nl/mpz

Meer informatie:
www.rendementco.nl/mpz

Praktijkopleiding 
Sociale Verzekeringen

Voor personeelsfunctionarissen die volledig op de 
hoogte willen zijn van de wijzigingen in de WW, 
WIA en alle overige wetten en regels op het gebied 
van sociale verzekeringen is de Praktijkopleiding 
Sociale Verzekeringen onmisbaar. Daarnaast komen 
ook ziekte en verzuim aan bod, met alle bijkomende 
administratieve verplichtingen zoals verzuim- en 
re-integratiebeleid. Kortom, een praktische opleiding 
waarbij arbeid en zorg centraal staan. 

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen, 
waarmee u een diploma behaalt. 

Bestemd voor
J Personeelsfunctionarissen
J Salarisadministrateurs
J Medewerkers arbeidsvoorwaarden
J OR-leden
J Leidinggevenden

PE-punten
300 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten  
J 4 (8 dagdelen)

Prijs
J € 1.295 voor niet-abonnees
J € 1.195 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.165 voor Premium-abonnees

Meer informatie:
www.rendementco.nl/mpz

Praktijkopleiding 
Arbeidsrecht

Als personeelsprofessional heeft u een grote 
verantwoordelijkheid. Er wordt van u verwacht dat 
al uw handelingen juridisch verantwoord zijn, om zo 
vervelende gevolgen voor uw organisatie te voorko-
men. Het is dus van groot belang dat u volledig op 
de hoogte bent van het arbeidsrecht. De Praktij-
kopleiding Arbeidsrecht zorgt ervoor dat u de juiste 
beslissingen neemt als het gaat om indiensttreding, 
arbeidsongeschiktheid, beloning en einde dienstver-
band van vast en flexibel personeel.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen, 
waarmee u een diploma behaalt. 

Bestemd voor
J Personeelsfunctionarissen
J Salarisadministrateurs
J Medewerkers arbeidsvoorwaarden
J OR-leden
J Leidinggevenden

PE-punten
300 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 4 (8 dagdelen)

Prijs
J € 1.295 voor niet-abonnees
J € 1.195 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.165 voor Premium-abonnees

Meer informatie:
www.rendementco.nl/par

Nemas® HRM

Als personeelsmanager wordt er van u verwacht 
belangrijke beslissingen te nemen en deze te kunnen 
onderbouwen bij de medewerkers en bij het ma-
nagement. Tijdens deze opleiding leert u om te gaan 
met complexe personeelsvraagstukken en HR-instru-
menten gericht toe te passen. Tevens leert u dit in 
een adviesrapport te verwoorden. Met de onderdelen 
personele begeleiding, voorzieningen, management, 
juridische aspecten en personeelsadministratie bent 
u volledig op de hoogte.   

Diploma
De opleiding leidt op voor het erkende diploma Nemas® 
HRM. De examens worden online door de Nederlandse 
Associatie voor Examinering afgenomen.  

Bestemd voor
J Personeelsfunctionarissen
J Salarisadministrateurs
J Adviseurs
J Leidinggevenden

PE-punten
Deze opleiding geeft twee jaar vrijstelling voor het 
behalen van PE-punten voor het Register Salarisad-
ministratie (RSa) en het Register Payroll Professional 
(RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten  
J 7 (14 dagdelen)

Prijs
J € 1.925 voor niet-abonnees
J € 1.825 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 1.795 voor Premium-abonnees

Meer informatie:
www.rendementco.nl/par

PE-punten
300

PE-punten
180

PE-punten
220

54

PE-punten
300

PE-punten
2 jaar



Alle opleidingen uit deze gids kunnen ook 
bij u op de zaak gegeven worden. Op maat 
gemaakt en meestal stukken voordeliger!
Interesse? Vraag een vrijblijvende offerte 
aan via incompany@rendement.nl of via 
(010) 224 80 05. 
Of kijk op www.rendementco.nl/incompany.

Een P&O-opleiding 
voor meerdere 
collega’s tegelijk: 
voordeliger én 
volledig op maat 
gemaakt!

Congressen & Opleidingen
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Eendaagse opleidingen Congressen & Opleidingen

Actualiteiten 
Privacywetgeving 
voor werkgevers (AVG)

In mei 2018 werd de Algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG) van kracht. Iedere organisatie 
moest vanaf dat moment voldoen aan de strenge 
Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van 
klant- en personeelsgegevens. Tijdens de training 
Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers 
(AVG) hoort u wat u moet doen om een datalek van 
personeelsgegevens te voorkomen. Want een datalek 
levert een boete op, die kan oplopen tot € 20 
miljoen of 4% van de jaaromzet van uw organisatie. 
Kom dus snel in actie!

Bestemd voor
J Iedereen die met de persoonsgegevens van 

werknemers te maken heeft

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/avg

Disfunctioneren en 
wangedrag

Werknemers die disfunctioneren of wangedrag 
vertonen, komen in de beste organisaties voor. 
Maar hoe gaat u daar dan mee om? Wanneer 
begint u met de opbouw van een ‘ontslagdossier’ 
en hoe pakt u dat aan? Op welk moment kunt u 
de werknemer schorsen of op non-actief stellen? 
Wanneer is een ontslag gerechtvaardigd? En wat 
kunt u doen als de werknemer zich ziek meldt? 
En is een eenzijdige functiewijziging mogelijk? 
Na afloop van de training Disfunctioneren en 
wangedrag weet u het antwoord op al deze vragen 
en kunt u direct aan de slag.

Bestemd voor
J Hoofden en medewerkers personeelszaken
J Directeuren
J Managers
J Leidinggevenden

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/dfw

Het Nieuwe Werken

Voor steeds meer organisaties biedt Het Nieuwe 
Werken kansen. Denk aan de vele voordelen 
van het plaats- en tijdonafhankelijk werken. 
Maar wat zijn precies de risico’s en hoe voert u 
Het Nieuwe Werken in? Speciaal voor u heeft 
Rendement de training Het Nieuwe Werken 
ontwikkeld. In één dag leert u met behulp van 
een praktisch stappenplan Het Nieuwe Werken 
bij uw organisatie in te voeren en gaat u met een 
concept van een thuiswerkreglement naar huis.

 
Bestemd voor
J Medewerkers die verantwoordelijk of betrokken 

zijn bij het invoeren van Het Nieuwe Werken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/hnw

PE-punten
83

PE-punten
83
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Vervolg eendaagse opleidingen

8

Cedeo-erkend

Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erken-

ning is gebaseerd op regelmatige klantte-

vredenheidsonderzoeken door het onafhan-

kelijke Cedeo. Cedeo verleent het predikaat 

‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 80% van de 

ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevre-

den’ is over de uitvoering, de docenten en de 

organisatie. Rendement scoort op klanttevre-

denheid 100%.

Congressen & Opleidingen

Waarom steeds meer 
mensen voor een 
opleiding van Rendement 
kiezen:

• Ervaren docenten uit de praktijk

• Kleine groepen, dus maximale 

aandacht

• Praktijkgericht en direct 

toepasbaar

• Aantrekkelijke korting  

voor Rendement- en  

Premium-abonnees

• Betere carrièrekansen

Normalisering 
ambtenarenrecht 
(Wnra)

Vanaf 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren van kracht en krijgen ambtenaren de-
zelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Zij 
krijgen een arbeidscontract in plaats van een aanstel-
ling en er komen collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao’s) in plaats van rechtspositieregelingen. Ook de 
ontslagprocedure gaat flink op de schop. De speciale 
status van ambtenaren blijft wel gelijk en komt in een 
nieuwe Ambtenarenwet te staan. Deze regels gaan on-
der andere over de geheimhoudingsplicht, het verbod 
om giften aan te nemen en overige plichten. Tijdens de 
training Normalisering ambtenarenrecht (Wnra) krijgt 
u een duidelijk beeld van de komende wijzigingen en 
wordt u optimaal voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Bestemd voor
J HR-medewerkers
J Salarisadministrateurs
J OR-leden
J Arboprofessionals 

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/nar

PE-punten
83 Opstapcursus 

Personeelszaken

Tijdens deze eendaagse cursus maakt u kennis 
met de afdeling personeelszaken. U doorloopt 
de belangrijkste werkzaamheden van een 
personeelsfunctionaris, van vacature tot en met 
uit dienst gaan en natuurlijk alle administratieve 
verplichtingen die hierbij komen kijken. Daarnaast 
leert u de basiskennis van de regelgeving toe 
te passen en hebben bijzondere termen uit het 
vakgebied na afloop geen geheimen meer voor u. 

Bestemd voor
J Salarisadministrateurs
J Medewerkers personeelszaken
J Medewerkers uitzend- of detacheringsbureaus
J Iedereen die zijdelings te maken heeft met perso-

neelszaken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/opz
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Pensioenen

Voor een werkgever is het pensioen dé belangrijkste 
arbeidsvoorwaarde. Maar niet alleen voor de werk-
gever is het pensioenvraagstuk van belang. Ook een 
financial heeft er mee te maken. Hoe voorkomt u dat 
het pensioen uit budget loopt? In de communicatie 
komen de afdeling HR en de OR om de hoek kijken. 
Kortom, veel mensen in een organisatie hebben 
te maken met het pensioen van de werknemers. 
Tijdens deze training wordt de ingewikkelde materie 
rondom pensioenen van alle kanten belicht op een 
begrijpelijke manier.

Bestemd voor
J Werkgevers
J Hoofden P&O
J P&O-medewerkers
J Salarisadministrateurs
J Financials
J OR-leden

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/pen

Verlofregelingen
en vakantiewetgeving
Iedere organisatie met personeel heeft te maken 
met vakantie en diverse andere soorten verlof. Door 
de vele regels zorgt dit voor veel onduidelijkheid. 
Wanneer heeft een medewerker precies recht op 
verlof en is dit dan betaald of onbetaald? Tijdens de 
training Verlofregelingen en vakantiewetgeving leert 
u de verschillende procedures die bij deze verlofrege-
lingen horen. 

Bestemd voor
J Hoofden P&O
J P&O-medewerkers
J Personeelsfunctionarissen
J Leidinggevenden
J OR-leden
J Directeuren
J Arboprofessionals

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/vvw

Updatecursus 
Personeelszaken
Als ervaren personeelsfunctionaris weet u dat de 
wetgeving in uw vakgebied nooit stil staat, of het 
nu gaat om het ontslaan of juist het werven van 
personeel. U heeft bij deze taken te maken met 
een stortvloed aan wetten en regels die constant 
wijzigen. Rendement zorgt dat u in één dag volledig 
op de hoogte bent van de actuele wijzigingen op het 
gebied van personeelszaken. 

Bestemd voor
J Personeelsfunctionarissen
J Salarisadministrateurs
J Medewerkers uitzend- of detacheringsbureaus
J Iedereen die zijdelings te maken heeft met perso-

neelszaken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/upz

Werken met 
flexwerkers
De afgelopen jaren is de wetgeving rondom 
arbeidsovereenkomsten, ontslag en vergoedingen 
ingrijpend gewijzigd, maar niet altijd met het 
gewenste resultaat. Tijdelijke contracten zijn wel heel 
erg tijdelijk geworden, ontslag een stuk moeilijker en 
werken met zzp’ers ‘griezelig’. De Wet arbeidsmarkt 
in balans (WAB) en de nieuwe regels rondom zzp’ers 
moeten een oplossing bieden. Deze nieuwe regels 
treden waarschijnlijk op 
1 januari 2020 in werking. Tijdens deze training 
hoort u alles over de huidige en de nieuwe regels.

Bestemd voor
• Hoofden P&O
• Hoofden salarisadministratie
• P&O-medewerkers
• Personeelsfunctionarissen
• Salarisadministrateurs
• Directeuren
• Leidinggevenden
• OR-leden

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van 
het NIRPA

Aantal bijeenkomsten   
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/wmf

PE-punten
83

Vervolg eendaagse opleidingen



Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05
e-mail: opleidingen@rendement.nl     www.rendementco.nl

Opzet opleidingen
De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere 
uitgebreide praktijkbijeenkomsten, waarin de stof aan 
de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en 
de docent ingaat op uw persoonlijke vragen. Alle bijeen-
komsten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch). Bij 
meerdaagse opleidingen kunt u de gehele duur van de 
opleiding met uw vragen terecht bij de docent. 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- en 
reiskosten. Bij de prijzen zijn de bijeenkomst(en) (incl. 
lunch), digitaal studiemateriaal en de begeleiding door 
de docenten inbegrepen. Eventuele extra kosten voor 
examengelden (zie www.associatie.nl) en verplichte lite-
ratuur (boekenlijst) zijn niet in dit bedrag opgenomen.

PE-punten
De opleidingen Personeel & Orga-
nisatie van Rendement zijn erkend 
door het NIRPA. Door het volgen van 
onze opleidingen behaalt u de be-
nodigde PE-punten voor het Register Salarisadministratie 
(RSa) en het Register Payroll Professionals (RPP) van het 
NIRPA. Kijk voor meer informatie op www.nirpa.nl. Ren-
dement biedt een totaalpakket aan waarmee u meteen 
verzekerd bent van al uw PE-punten voor het gehele jaar. 
Kijk op www.rendementco.nl/nirpa.

Persoonlijk advies?
Wilt u persoonlijk advies over onze congressen en op-
leidingen? Wij helpen u uiteraard graag.  Bel met onze 
afdeling opleidingen & congressen:  (010) 224 80 05.

Algemene informatie
over de opleidingen in deze gids

Congressen & Opleidingen

F0119PZ


